
یناتسبانع رغصا  یلعرتکد  ياقآ  بانج 

یمالسا  ياروش  سلجم  رد  راوزبس  ناتسرهش  مرتحم  هدنیامن 

میکلع مالس 

رتهب هچ  ره  دربشیپ  یلاعترـضح و  يارب  قیفوت  يوزرآ  مهدزای و  سلجم  راک  هب  زاغآ  کـیربت  نمـض  اـمارتحا "            
اب مرتحم  تلود  لاس 1398  هام  دنفـسا  رد  دناسر  یم  راضحتـسا  هب  هلیـسو  نیدب  دنلبرـس ،  یناریا  نتـشاد  يارب  اه  همانرب 

تیریدـم نوناق  مهد  لصف  يدـصرد  شیازفا 50  زوـجم  هعوـمجم ،  ریز  ياـه  هاگتـسد  همه ي  هـب  يا  همانـشخب  غـالبا 
روکذم هیغالبا  ساسا  رب  ار  دوخ  نانکراک  ماکحا  زین  لومشم  ياه  هاگتسد  نآ  عبت  هب  دومن و  رداص  ار  يروشک  تامدخ 

یم هرادا  ییانما  تایه  تروص  هب  یمئاد  ماکحا  کـی  لـصف  ساـسا  رب  ) هک تشادـهب  مولع و  نیترازو  اـما  دـندومن  ارجا 
رد بیوصتو  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  تقفاوم  هب  طونم  ار  نآ  يارجا  هدیدرگن و  همانـشخب  نیا  لومـشم  ( دـنوش

تـشادهب ترازو  يزیر ،  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  تقفاوم  زا  سپ  اتـسار ،  نیا  رد  هک  دـندومن  نیترازو  ءاـنما  تاـیه 
اب هناخ  ترازو  نیا  نانکراک  ماکحا  رودص  هب  مادقا  يزکرم  ءانما  تایه  دـییاتو  بیوصت  مرتحم و  ریزو  روتـسد  زا  سپ 

تروـص هب  فـتع  ترازو  رد  همانـشخب  نـیا  ینوناـق  ریغ  زیمآ و  ضیعبت  یمادـقا  رد  اـما  دـندومن  يدـصرد  شیازفا 50 
رد مدرم  مرتحم  هدنیامن  ناونع  هب  یلاعترضح  زا  نونکا  .تسا  هدیدرگ  ارجا  یقوقح ) ماکحا  يدصرد  شیازفا 15  ) صقان
هب فتع   ترازو  ناراـکمه  ریاـس  هاگـشناد و  نیا  ناـنکراک  قح  قاـقحا  يارب  اـت  میراد  اـضاقت  یمالـسا  ياروش  سلجم 

زارد رد  ار  ینامزاس  دـهعت  يرو و  هرهب  نادـنمراک  هب  هاگن  رد  ضیعبت  کش  نودـب  دیـشاب ،  اـم  رگیراـی  يدـج  تروص 
.درک دهاوخ  راد  هشدخ  تدم 

یم لاسرا  ناتروضح  هب  يریگیپ  عالطا و  تهج  مزال  تادنتـسم  امـش ،  تدـعاسم  يریگیپ و  زا  رکـشت  نمـض  ناـیاپرد 
.ددرگ                                                                                                                    
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